
     NOTA DE PREMSA  
MÚTUATERRASSA SIGNA ELS ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ D’EMISSIONS                                                                     

DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
S’emmarquen en un compromís de col·laboració conjunta per aprofundir en la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la gestió ambiental, la transició a l’economia circular i el foment de la salut en els hàbitats urbans  

MútuaTerrassa ha signat aquest matí els acords voluntaris amb la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle (GEH), incorporant-se així a les 179 entitats adherides actualment. La signatura dels 
esmentats acords l’han efectuat l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet i el president de 
MútuaTerrassa, Sr. Jordi Parera. 
La voluntat de la signatura és la d’establir un marc de col·laboració entre MútuaTerrassa i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per aprofundir en la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la gestió 
ambiental, l’economia circular i la salut en els hàbitats urbans. 
MútuaTerrassa -amb compromís social des dels seus orígens l’any 1900- i davant els reptes globals com l’emergència 
climàtica i situacions d’incertesa creixent com l’emergència sanitària, vol aprofundir en la seva estratègia de 
desenvolupament sostenible en tots els seus àmbits d’actuació de manera transversal i irreversible. En aquest sentit, 
l’entitat ha definit el full de ruta -que es troba emmarcat en el Compromís Verd- i que ha de permetre reduir l’impacte 
ambiental de la seva activitat, consolidar els principis de l’economia circular, fer un ús més eficient dels recursos i apostar 
per sistemes d’estalvi d’aigua i energia, per les energies renovables i per la millora continua de  la seva gestió ambiental. 
 
La signatura d’avui ha servit com a primer pas envers la implementació del Compromís Verd, el qual contempla també el 
desplegament de la recollida de residus selectiva a totes les instal·lacions del Campus de Salut així com l’adhesió a la Cimera 
d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. 
 
Alhora, MútuaTerrassa està compromesa amb l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030, en especial aquells orientats cap a les persones i la societat. Entre els objectius fixats per l’entitat es 
troben el foment de la salut i la promoció dels hàbits saludables de la població i el seu entorn, així com la promoció de la 
integració i la prevenció de la no exclusió de persones en risc d’exclusió social.    
 
Prèviament a la signatura, s’ha dut a terme una visita institucional a les instal·lacions d’Axioma guiada per Ignasi Canal, 
director de Bugaderia i Esterilització. La visita també ha comptat amb la presència de l’Il·lustríssima Sra. Cesca Berenguer, 
alcaldessa de Viladecavalls, la Sra. Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
la Sra. Mercè Rius, directora general de Qualitat de l’Aire i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i en representació 
de MútuaTerrassa hi ha participat el Dr. Esteve Picola, director general, el Sr. Joan López, director d’Operacions i gerent 
d’Axioma i el Sr. Josep Rull, responsable del programa Compromís Verd de l’entitat. 
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